بيان صحفي
أسبوع الالجئين
في مكتبة أثينا للرسوم الهزلية باليونان
23/02/2022

أسبوع الالجئين هو حركة عالمية  ،وهو مهرجان ثقافي يحتفي بمساهمة وإبداع وأصالة األشخاص الذين عانوا من الهجرة
القسرية .يقام كل عام في  20حزيران \ يونيو  ،في يوم الالجئ العالمي .هذا العام  ،سيقام في اليونان بمبادرة من مكتبة أثينا
للرسوم الهزلية.
المبادرة هي مهرجان ثقافي  ،وجزء من حركة عالمية ديناميكية  ،ويعزز مساهمة وإبداع وصمود الالجئين والباحثين عن ملجأ.
الحدث
تم تنفيذه بدعم كريم من فخامة بلدية أثينا الموقرة من خالل دائرة الدعم واالندماج االجتماعي للمهاجرين والالجئين في مديرية
الشؤون االجتماعية
يتم دعم االتصال من قبل موقع  Refugee.infoومبادرة صدمة الالجئين و مركز التنسيق التابع لبلدية أثينا للمهاجرين
والالجئين (.)ACCMR
هذا الحدث مدعوم أيضا من قبل األمانة الخاصة لحماية غير المصحوبين القصر.
موضوع أسبوع الالجئين هو التعافي  ،ويحتفل بالقدرة والقوة التي تتطلبها بداية جديدة في الحياة .هدفنا هو تغيير النمط السائد
حول مجتمعات الالجئين والمهاجرين  ،ومشاركة قصصنا  ،للتعاون م ًعا في مواجهة التحديات المعاصرة لمجتمعاتنا
أسبوع الالجئين عبارة عن منصة ترحب بالجميع للمشاركة فيها  ،سواء كان ذلك لحضور أو تنظيم حدث أو نشاط أو ورشة عمل.
بالفعل  ،تشارك منظمات الالجئين البارزة في اليونان من خالل تبادل رسائل التضامن والدمج والمساواة االجتماعية .هنا  ،يمكنك أن
ضا أن تصبح جز ًءا من مجتمعنا.
ترى كيف يمكنك أي ً
يطمح أسبوع الالجئين في اليونان إلى بناء تعاون أقوى بين مختلف أصحاب المصلحة الذين يمكنهم مشاركة وخلق رسالة إيجابية
لالجئين  ،رسالة تميل إلينا لتغيير حياتنا اليومية والعمل على مجتمعات أكثر شموالً م ًعا
لمزيد من المعلومات واالستفسارات الصحفية  ،يرجى االتصال بنا
"contact@athenscomicslibrary.gr +30 698 30 50 292

سيعقد االجتماع الشهري التالي عبر اإلنترنت للمشاركة في تصميم أسبوع الالجئين في اليونان  2022يوم االثنين  21/03الساعة 12:00
يمكنك تسجيل الدخول عبر الرابط:
ZOOM LINK
https://us02web.zoom.us/j/2491783927

نتطلع إلى رؤيتكم جميعًا واإلجابة على أي أسئلة أخرى ومناقشة أفكاركم!

يتم تنظيمه عن طريق
Athens Comics Library
: مدعوم بواسطة
.Counterpoints Arts UK

: تم إقراره من قبل
Δήμος Αθηναίων
Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
ACCMR

دعم التواصل
Refugee Info
Refugee Trauma Initiative

تنظيم الفيديو
Refugee Week Greece 2022
https://youtu.be/PfYbZUCeUkw

قم بمتابعتنا وابقى على تواصل
Instagram:
@refugeeweekgreece Facebook:
@refugeeweekgreece
www.refugeeweek.gr
لتغيير االنماط السائدة

االختفال بالثقافات

●

نتعافى سوية
refugeeweekgreece #refugeeweekgreece2022 #refugeeweek #refugeeweek2022#
healtogether #communalhealing #changethenarrative #celebrateculture #communityled #festival#

التوقيت
Φεβρουάριος - Μάιος 2022: Εργαστήρια και διασύνδεση με την κοινότητα
Μάιος 2022: Ψηφιακή Καμπάνια
Ιούνιος 20-26, 2022: Φεστιβάλ με δράσεις σε πόλεις ανά την Ελλάδα
”Ιούλιος 2022: Δημιουργία βιβλίου comic “Refugee Week Greece

: المنظمين

●
●
●
●

: الداعمين

وجميع المنظمات األخرى وأعضاء المجتمع والمهنيين األفراد الذين انضموا إلى هذه العملية اإلبداعية وأسبوع
الالجئين في اليونان .2022

